
Levering, herstel en reparatie 
Vulkanisatie Zeeland

Reparatie en vulkanisatie van 
banden en tracks

Herstellen en bekleden van
axiaal- en loofrollen

Herstellen en bekleden van
loop- en steunrollen

DUURZAAM 
HERSTELLEN & 
VERNIEUWEN

• Food Grade
• PlanetProof



• Herstel van loop- en aandrijfwielen van 
allerhande onderstellen, in de meeste 
gevallen met rubber

• Bekleding met PU mogelijk
• Slipwaarde van rubber is beter  

dan van PU
• Complete wielen uit voorraad leverbaar

• Herstel van axiaalrollen, pelrollen  
en loofrollen 

• Custom made, maar ook volgens  
de fabrieksspecificaties

• Variatie in het vergroten/verkleinen 
van de diameter, rubberhardheid, links- 
of rechtsdraaiende spoed (draaiprofiel)

• Herbekleding mogelijk tot 4000 mm

• Vernieuwing van rubber tracks  
na keuring van de kern

• Lange levensduur
• Egalisatie en reparatie aan  

rubber tracks
• Levering nieuwe rubber tracks

Loop- en aandrijf-
wielen van 
onderstellen 

Herstel en bekleding

Rubber tracks

Nog niet iedereen ziet de grote voordelen van het 
laten herstellen van met rubber of pu beklede 
onderdelen in oogstmachines en machines in 
de verwerkingsindustrie. Dat herstellen een 
stuk goedkoper is dan vernieuwen is op zich 
al een groot voordeel. Er zijn echter nog veel 
meer redenen om versleten onderdelen niet 
weg te gooien, maar ze duurzaam te laten 
herstellen. Denk daarbij aan de voordelen van 
het volledig custom made herstellen en aan het 
fors terugdringen van de afvalberg. Eén van de 
doelstellingen in het PlanetProof produceren.

Vulkanisatie Zeeland voorziet al haar reparaties, 
herstellingen en vernieuwingen van rubber dat 
voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. In deze 
folder vindt u een overzicht van onze specialismen.

PlanetProof 
produceren 



• Berubbering van vorkheftruck- 
lepels met 10 mm dik rubber

• Lepels kunnen rondom  
berubberd worden 

• Dé oplossing indien gewerkt wordt  
met kunststof pallets of kisten

• Optioneel: stalen neuzen

Vulkanisatie Zeeland kan alles voorzien van Food Grade- 
rubber. De Food Grade-rollen zijn gemaakt van een rubber-
samenstelling die voldoet aan de strenge kwaliteitsnormen 
op het gebied van voedselveiligheid (Food Grade). Alle 
Food Grade-geproduceerde rollen worden voorzien van een 
declaration of compliance die onderschrijft dat de herstelde 
axiaalrollen aan de eisen voor voedselveilige verwerking van 
groenten en fruit voldoen.

Axiaalrollen van agrarische machines laten herstellen biedt tal 
van voordelen. Herstel is goedkoper dan vernieuwing, u dringt 
de afvalberg terug en u kunt de rollen laten repareren zoals 
u dat wilt; 100 procent maatwerk! U kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor een wat grotere of juist kleinere diameter, een afwijkende 
spoed (draaiprofiel) of een wat hardere of zachtere compound.

• Wij hebben de techniek om aller- 
hande stalen onderdelen met 
rubber te (her)bekleden

• Denk aan onderdelen 
zoals deksels, roosters 
en aandrijfrollen in allerlei 
toepassingen

Vorkheftruck-lepels

Staal met rubber

Food Grade herstel
(voedselveilig)

• Voedselveilige verwerking van agrarische producten
• Toepasbaar voor elke versleten axiaalrol
• 100% custom made
• Veel goedkoper dan nieuwe rollen 
• Toonbeeld van duurzaam ondernemen

• Bekleden met PU is op 
allerlei onderdelen mogelijk

• Schokbestendig 
• Hoge slijtvastheid 
• Hoog draagvermogen
• De slipwaarde van rubber  

is groter dan van PU

Polyurethaan (PU) 
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Kwaliteit
Wij repareren met rubber dat voldoet 

aan strenge kwaliteitseisen (hardheid, 
scheur- en treksterkte, rek bij breuk enz). 
Desgewenst sturen wij u een Technical 

Data Sheet van het rubber compound toe.

Garantie
De rollen hebben een garantietermijn van 
drie jaar op aantoonbare productiefouten, 

zoals hechting en vulkanisatie. Slijtage 
en ondeskundig gebruik zijn van garantie 

uitgesloten.

 Tweede leven
 Reduceert afvalstroom

 Draagt bij aan Planet Proof-keurmerk
 Forse kostenbesparing


